ක ොරියොනුු රකෙහි ක ව
ේ ය නිම ර පැමිණි ශ්රී ංොිකය ය
දහො පැවැත්වීමෙ නියමිත සුහද හමුව හ රැකයයො කපොළ
පිලිබද නිකේදනයයි
පවත්නා වාතාවරණය හ ේතුහවන් හ ාරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන හසේවා ආයතනහයහි ශ්රී ලං ා EPS
මධයසේාානය ිසිනන් 2020 වසහර් මුල් ාර්තුහේ පැවැත්ීමට නියමිතව තිබූ හ ාරියාහේ ිනය හසේවා ාලය නිමවා
පැමිණි අයහේ සු ද මුව නැවත පැවැත්ීහම් අභිලාෂය මත ල් දමන ලදී.
එම වැඩසට නට සමගාමීව පැවැත්ීමට නියමිතව තිබූ රැකියා හපාළ (Job Fair), ප්රාමහයන් පැවැත්ීමට
ිසධිිසධාන හයාදා ඇති අතර ඒ සද ා අයදුම්පත් ැදීම දැන් ිනදුහේ.
ඔබ හ ාරියාහේ ිනය හසේවා ාලය නිමවා පැමිණ නැවත ශ්රී ලං ාව තුළ රැකියාවක් අහේක්ෂාහවන් ිනටින අහයක්
නම් හම් සමග ඇති රැකියා අයදුම්පත්රය ුරරවා ප ත ිසදුත් තැපැල් ලිපිනය ඔසේහසේ අප හවත අයදුම්පත හයාමු
රන්න. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2020.11.12 හේ.
ඔබ ිසිනන් හයාමු

රන අයදුම්පත් රැකියා ඇබෑර්තු සහිත හසේවා හයෝජ යන් හවත හයාමු

රනු ලැහේ.

**රැකියා අයදුම්පත සම්ූර්ණ ර අප හවත හයාමු කිරීහම්දී ප ත පරිදි ඔබහේ ිසදුත් තැපෑහලහි මාතා ාහවහි
(subject) සද න් රන්න.
"Happy Returnees Job Application 2020 - අයදුම් රුකේ නම"
ශ්රී ලං ා EPS මධයසේාානය
ිසදුත් තැපැල් ලිපිනය - epscenterlk@yahoo.com

Job Application Form 2020’
 Job Skills / fiajd ksmqK;djh
1) Language Skills. NdId oekqu-wod, ia:dkfha ^  & fhdokak¡
Ability l=i,;djh
Reading lshùu
Korean
,sùu
Writing
fldrshka
Speaking l;d lsÍu
Reading lshùu
English
,sùu
Writing
bx.%Sis
Speaking l;d lsÍu

Good fyd|hs

Fair idudkHhs

Poor fkdyelshs

 Desired Job Condition/ wfmalaIs; /lshd iajNdjh
Construction boslsrSï
Metal f,day
Machine hka;% iQ;%
Electricity úÿ,s
Electron bf,lafg%dAk
Telecommunication úÿ,s ixfoaY
Textile fros ms<s

2) Desired Work Field
Tn /lshdjla wfmalaId
lrkafka kï" wfmalaIs;
/lshd lafIa;%h

3) Select the desired job
category; According to
your preference write the
number sequence
wfmalaIs; /lshd
ldKavh( 1"2"3 wdoS f,i
ms,sfj,g kï lrkak

[
[
[
[
[

Chemical ridhksl
Food wdydr
Agriculture lDIsld¾ñl
Stockbreeding
i;a;aj md,kh
Fishery u;aiH j.dj
Woodwork oej
Transport m%jdyk

] production Management ksIamdok l<uKdlrKh
] Business management jHdmdr l<uKdlrKh
] Interpreter NdId mßj¾;l
] Clerical Work ,smslre jev
] Other fjk;a (

 Personal Information / fm!oa.,sl f;dr;=re
4) Full Name
iïmQ¾K ku
5) Date of Birth
D
M
Wmka oskh
osk
udi
6) Gender
Male mqreI
ia;%S$mqreI
7) NIC Number
cd;sl ye÷kqïm;a wxlh
7.1 ) Foreigners Registration Number
(The one you used in Korea) úfoaYh
S wkkH;d
wxlh ( fldrshdfõoS Ndú;d l, wxlh
7.2 ) Passport Number
.=jka .uka n,m;% wxlh

Y
wjqreÿ
Female iA;%S

 Contact Information / iïnkaO lr .ekSfï f;dr;=re
8) Contact Number
ÿrl:k wxlh
9) E-mail Address
úoHq;a ,smskh

Mobile
cx.u ÿrl:kh

Residence
ksjfia ÿrl:kh

10) Address ,smskh
11)Province m<d;

12) District osia;%slalh

)

 Education Background / wOHdmk miqìu
13) Highest Education
wOHdmk iqÿiqlï

GCE O/L

Upper by,

GCE A/L

Results / m%;sM,

14) Professional
Qualifications jD;a;Sh
iqÿiqlï ^ld, iSudj
iu.ska&
 Other/ fjk;a
15) Name of the Company in Korea
fldßhdfõ fiajh l< wdh;kfha ku

16) Work Experience in
Korea
fldßhdfõ fiajd
ksmqK;djh

Employment Field
/lshd lafIa;%h iy
fiajd ld,h

Nature of the job;
Briefly Explain
/lshd iajNdjh
ieflúka úia;r
lrkak

17) Are you employed at
present
Yes Tõ
oekg Tn /lshdjla
lrkafkao@
(17.1) If employed, write
Designation ;k;=r
the information about
Name of the Company
your position and
details of the company wdh;kfha ku
j¾;udk /lshd
Briefly Explain
iajNdjh
ieflúka úia;r lrkak
(18) If you expect to work in Korean Company in Sri
Lanka; what would be the expected salary? Tn ,xldfõ
fldßhdkq wdh;khl /lshdjla lrkakg leu;skï wfmalaId
lrk jegqm

No ke;

re''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

These above information given are true and accurate to the best of my knowledge. Further I
agree to collect and use my personal information and disclose to third party.
udf.a oekqu wkqj by; i|yka f;dr;=re i;H yd ksjeros njg fmdfrdkaÿ fjñ' tfukau udf.a mqoa.,sl
f;dr;=re tl;= lsÍug;a" Ndú;d lsÍug;a iy f;jk md¾Yjhlg fy<s lsÍug uu tl`. fjñ¡
……………………
Signature
w;aik

……………………
Date
oskh

